
 

 

UCHWAŁA NR LVII/829/22 

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/732/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768),  

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na wniosek Prezydenta Miasta 

Zabrze: 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/732/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się: 

1) § 1 ust. 3 nadając mu nowe brzmienie: „3. Ustala się, iż z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będą odbierane i zagospodarowane odpady budowlane 

i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.” 

2) § 2 ust. 3 nadając mu nowe brzmienie:  „3. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będą odbierane 

odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w workach typu BIG-BAG po spełnieniu 

następujących warunków: 

1) złożenia pisemnego wniosku do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne o zamiarze skorzystania 

z usługi odbioru odpadów budowlanych w wyznaczonym punkcie zlokalizowanym na terenie miasta 

Zabrze; 

2) łączna pojemność wnioskowanych worków nie będzie przekraczała 2 m³ (2 szt. – każdy o pojemności 1 m³) 

dla jednego punktu adresowego w ciągu roku kalendarzowego; 

3) zostaną udostępnione przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminie do 14 dni licząc od dnia następnego 

od pobrania worków; 

4) dołączenia oświadczenia ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danym punkcie 

adresowym, na który udostępniane są worki BIG-BAG”; 

3) § 6 ust. 1 pkt. 1) nadając mu nowe brzmienie: 
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„1) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, z jednego punktu adresowego w ilości 

nie większej niż 2 Mg (tony) w ciągu roku kalendarzowego;”;; 

4) § 6 ust. 2 nadając mu nowe brzmienie: „2. W Mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (MPSZOK) będą odbierane odpady komunalne za wyjątkiem: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

2) bioodpadów; 

3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych; 

4) zużytych opon; 

5) odpadów zawierających azbest. 

5) § 6 ust.3 nadając mu nowe brzmienie: „3. Większą ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

z gospodarstw domowych niż określono § 2 ust. 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 1), można dostarczyć na własny koszt 

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną odpłatnie przyjęte do 

zagospodarowania.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2023 r. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze 
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